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         ይነገረን ስለ አርባ አራቱ (44) 
                                                                                                                                     
ከኦባ አራዳ አባ ሻውል 

 

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ 44 ዓመታት በትግል ያሳለፈውን ተሞክሮ፤ እስከ አሁን ያለፈውን 

መሰናክልና ወደፊት እንዴት አድርጎ ወደ 45 ( አርባ አምስት) ዓመቱን ድርጅቱን እንደሚደርስ ሆኖ ለአባሎቹና 
ለደጋፊዎቹ ደግሞ መንገዱን ለማሳየትና ለማስረዳት መዘጋጀቱን አንቢቤአለሁ ወይም ሰምቸአለሁ እሰየው 
የሚያሰኝ ነው ሆኖም ይህ የአንድ ሰው ዕድሜ፤ የመቶ ሚሊዮን ሕዝብ ፍላጎት ብሎም የዓለም ሕዝብ ሕልም 

በጥቂት ሰዓታት ለማስረዳትና ለመግለጽ ይቻላቸዋል ወይ? 

 

እኔ በበኩሌ ይቻላቸዋል እላለሁ። በተልምዶ ይሁን በዕምነት በ 44 ቱ ታቦት ይሁንብህ/ ሽ ሲባል ኖረናል ትርጋሜው 

ግና አሁንም ገና ያለተገለጠ ሚስጢረ ሥላሴ ነገር ነው በጎንደር ከተማና አካባቢዋ 44 ታቦቶች ወይንም ደብሮች 
ስለአሉ ምርቃቱና እርግማኔው በዛው አካባቢ ይታወቃል ስለዚህ ኢሕአፓም በገድል ደረጃ ጎንደር፤ ከአዲስ አበበ 
ለጥቆ ሁለተኛ መናኻሪዋ ነበረች አሁንም ሳትሆን አትቀርም። ያም ሆነ ይህ ኢሕአፓዎች ለኩነኔም ሆነ ለጽድቅ 

44 ቱ ገዳማት ይኑሩላቸው አሜን 

 
በሌላ በኩል ማለት በፖለቲካና በኤኮኖሚያ የጎንደር ከተማ ሁለት መንትያ መናኻሪያ ነበራት ወይንም አላት 
እነሱም ዳባትና ደባርቅ ይባላሉ። አቀማመጣቸውንና የሕዝቦቹ አኗኗር ዘይቤ የአሥመራ መንትዮች ዝግብና ጸሎት 
ይመሳሰላል።  የገጠመኝ ጉዳይ ነው ወይስ የሌላ ሌላ የሚገርመው ደግሞ የጎንደር ከተማ መንቲያዎች በላቲን 

ፊደል (ዲ) እና (ዴ) ሲሆኑ የአሥመራው መንትዮች ፊደል በላቲን አይቀራረቡምFF ፀ እና (ዘ/ዠ) ናቸው 
ጉዳዮቹን አገጣጥሞ ኢሕአፓ ጎንደሬ እና ሓማሲየን ለማሰኘት ነው እንዳትሉ።  አይደለም። ዘመኑ የአሉባልታና 
የውጅንብር ስለሆነ ማመላከቴ ነው እኔ ይሀንን ጉዳይ ያነሰሁት በከተማና በገጠር ያለው አንድነትና ልዩነት 

ለማመላከት ነው በሥራዬ የተካንኩት Regional & Urban Planning ይባላልና ነው የሕዝባችን ዋና ችግር 
የከተማና የገጠር አኗኗርና አስተሳሰብ ልዩነት ያመጣው አባዜ መሆኑን ስለማውቅ ነው። 
ይቻላል ያልኩበት ምክንያት ላስረዳ፦ 

 

አብዮትና ኢሕአፓ 

አብዮት በጥቅሉ ለውጥ ማለት ሲሆን በመሠረቱ ግና በጊዜና በቦታ የሚለካ ነው የኢትዮጵያ አብዮት መነሻና 
መድረሻ ነበረው አሁንም አለው ለኢሕአፓና ለኢሕአፓዎች ማለቴ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ማለት 
ነው ይህን አጣምመው ለሚተረጉሙ ሰዎችና ድርጅቶች የኢሕአፓ አብዮት አይዋጥላቸውምና ራሳቸው 
በራሳቸው እስኪወድቁ እንተዋቸው ታይተዋል እየታዩም ይገኛሉ። ታዲያ የኢሕአፓና የኢሕአፓዎች አብዮት 
መነሻ፤ መድረሻና ዕቅድ ምን ኖረዋል ትክክለኛ ጥያቄ ነው። 
 

ኢሕአፓ እንደ ሥሙና ተግባሩ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ፤ አብዮትና ፓርቲ የሚሉ ፅንሰ- ሐሳብ፤ ንድፈ- ሐሳብና 
ተግባር ያጠቃልል ነበር አሁንም ነው ይህ ማለት እንገዲህ ሌሎች ኢሕአፓን የሚጠሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት 

ጽንሰ- ሐሳቡን ሌላ ትርጉም ሲሰጡት፤ አብዮት ለሚለው ቃል ሌላ ንድፈ- ሐሳብ ሲሰጡት እንደዚሁም ፓርቲ 

ለሚለው ደግሞ ተግባሩን ሲየኮላሹ ዘመናቸው አሳልፈዋል ገና ሊያሳልፉም ነው ዕምነቱ ካላቸው 44 ቱ 
ይከተላቸው። 

 
የኢሕአፓ አብዮት ያተኮረው በሦስት አርዕስተ ጉዳዮች አንድ ላይ በመደባለቅ ነው እነሱም 

1. ኢምፐሪያሊዝም ( የአሜሪካንና የሶቪየት ዩኒዮን) 

2. አድኋሪ ቢሮክራሲያዊ አገዛዝ 

3. ባላባታዊ ኤኮኖሚ 
 



ከላይ የተጠቀሱትን በአንድ ድንጋይ ለመመተር ምን ያክል ከባድ እንደነበሩ መገንዘብ ያሻል ኢሕአፓ ብዙ ብዙ 

በዕውቀትና በዲሲፕሊን የሚመሩ ታጋዮች ስለነበሩትና ስለአሉት ለዚህ ለ 44 ዓመታት በቅተዋል የኢትዮጵያ 

  ሕዝብም ሆነ የኤርትሪያ እንግዲህ ከላይ ያሉትን አርዕስተ ጉዳዮች የት እንደ ደረሱ እራሱ እያየው ስለሆነ 
የኢሕአፓ ምክርና ዝክር ላያስፈልገው ይችላል ኢሕአፓ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ብሎም ለዓለም ሕዝብ 
ለማሳወቅ የሚፈልገው ቀላል ጉዳይ ነው እሱም 

 

 ኤትዮጵያዊነት ( ኤርትራንም ጨምሮ) 

 ሕዝባዊ መንግሥት ( ማለት ሸዋን በትግራይ መተካካት ያልሆነ) 
ከዛ በኋላ ምን ዓይነት የኤኮኖሚ ሥርዓት ሕዝቡ መምረጥ ይችላልና ነው ለዚህ ነው ኢሕአፓና ኢሕአፓዎች 
ዲሞክራሲያና ዴሞክራሲያ እያሉ ለአርባ አራት ዓመታት የተጋዙበትና እየተጋዙ ያሉት የቅንጦት ሳይሆን 
በከተማና በገጠር የፖለቲካና የኤኮኖሚያ መረጋጋት ማለት ነው:፡ 

 

አመራርና ኢሕአፓ 

አመራር በኢሕአፓ ታሪክ ለየት ያለ ጉዳይ ነው ስለሆነው በተግባር የሚታይ እንጂ በዓይን የሚታይ ጉዳይ 
አይደለም አተገባበሩ በመጪው ዓመት ለሕዝብ ይገለጣል የሚል እምነት አለኝ። 
 
እስከ አሁን ድረስ የኢትዮጵያ ምሁራኖች የተማሩትና የሚያውቁት አመራር በሰዎች ሹመትና ምርጫ ላይ ያተኮረ 
ነዉ።  ይህ ማለት ከጉልበተኛ ወይም ከጉበኛ አያልፍም በማለት ነው ለኢሕአፓና ለኢሕአፓዎች፤ ጉልበትና 
ጉቦኝነት ለአመራር እንደማይሰራ ለማሳየት ብዙ ትምህርትና ንቃት ለአባሎቻቸው በንድፈ ሐሳብም ሆነ በተግባር 
አስተምረዋል፤ እያስተማሩም ናቸው ይህ ምን ማለት ነው ምሳሌ ለመስጠት ያክል ኢሕአፓ ከመሰረቱ ጀምሮ 
ገበሬ ያልሆነ የከተሜ ሕዝብ ሥራ እንዲወድ ማድረግ ሲሆን መሪዎቹም ስራ ወዳዶችና የሕዝብ ወገኖች 
እንዲሆኑ በማበራታት ነው ይህ መሠረተ እምነቱ ስለሆነ እነሆ ወጣቱ ትውልድ ለሥራ ያለው ፍቅር ከፍተኛ 
ነው። የሚያሰራው የለም ሌላ ጥያቄ ነው ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም የተባለለት ለዚህ ነው ኢሕአፓ 
የሠራተኞች ማኅበራት በማቃቃምና በማደራጀት ማን ደርሶበት። 
 
ታዲያ ኢሕአፓ እንዴት ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚመራው ወይም ለመምራት ያሰበው ተብሎ ሲጠየቅ መልሱ 
ቀላል ነበር መዶሻው ይመራል ማጭዱ ይመራል ይህ ማለት ግና የፍልስፍና ቅጀት ብቻ ሳይሆን የአርማና 
የሞፎክር አርአያነት ነበር የሚያመለክተው፦ 
 
ኧረ ማርክሲዚም እና ሌኒኒዝም እያላችሁ አልነበረም እንዴ የምትሉት ብላችሁ እንደምትከራከሩ ይገባኛል። ኧረ 
ካላችሁስ ማኦ ኢዝም የሚሉም ነበሩ ኢሕአፓ ሁሉንም ያስተናግድ ነበር ለምን ቢባል ወሳኙ ዴሞክራሲያ ያለ 
ገደብ ነበርና ነው አንድ ሐቅ ግና ነበር እሱም ከአብዮቱ በኋላ መሪ የሚሆነው የላብ አደሩ ፓርቲ ነበር የሚሆነው 
በማለት ኢሕአፓ በወዝ አደርና በላብ አደር የነበረውና ያለው ልዩነት አስተምረዋል ተዋድቆበታልም በዚሁ አቋሙና 
እምነቱ አሁንም የሚያፍርበት ሆኖ አይሰማኝም። ዓለም የላብ አደር ሆናለች ለወደፊቱም ትሆናለች የሚል 

እምነት አለኝ ኢሕአፓና ኢሕአፓዎች ምን እንደሚሉ በሚቀጥለው 45 ኛው ዓመት እንሰማለን። በርኒ ሳንደርስ 
አሁን የሚለው ኢሕአፓዎች ወጣቶች ሆነው ያሳለፉት ጉዳይ ነው 
 
ታዲያ ኢሕአፓ እንደ ዶናልድ ትራምፕ ተናካሽ ውሻ አልነበረም ነው የምተለን እንደምትሉ ይገባኛል መልሱ አዎ 
ነበር ነው። የዴሞክራሲያ አንዱ ገጽታ ስለሆነ ነው። አሁንም ኢሕአፓ ከጊዜው ቀድሞ ስለተገኘ ነበር አቶ 
ትራምፕም የኢሕአፓን ታሪክ ተመራምረውበት ይሆን ማን ያውቃል ጉዳዩ ኢሕአፓ በጊዜው እንዳለው የአባየን 
እከክ ወደ እምየ ልክክ ሆኖበት ነው አስራ ሰባት ውሾች ሲጮሁብኝ ምን ላድርግ መከላከል እንጂ እንዳለው ሁላ፤ 
 
ኢሕአፓም በወቅቱ በአገር ውስጥ፤ የደርግ ቡቹሎች፤ የሻዕቢያ፤ የወያኔ፤ የሜኤሶን አለቅላቂዎች ለመግደል 
ሲራወጡበት፤ በውጭ አገሮች ደግሞ በሁለቱ ኢምፐሪያሊስቶችና በአድኃሪ አረቦች ጩሄትና ማእቀብ 
ሲበረክትበት ያለ ውዴታ በግዴታ ራሱን መከላከል ነበረበትና ነው። 

 
ወደ አመራሩ እንሂድና የኢሕአፓ የአመራር ዘይቤ ምንድን ነው ከባድ ነገር ለምን ያደርጋል። በቀላሉ እንዴት 
የኢትዮጵያንና የአካባቢውን ጉዳይ አይመራምና ሕዝቡን አይገላግልም ጥሩ ጥያቄ ነው፤ ጉዳዩ ግና ከኢሕአፓ 
ዘንድ ሳይሆን ከየአንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውስጥ የሚገኝ ነገር ነው እሱም በእኔና በእኛ ያለው አንድነትና ልዩነት 



የተመሠረተ ነው ይህን ለመማርም ሆነ ለማስተማር ኢሕአፓ ዝግጁ ይመስለኛል ኢሕአፓና ኢሕአፓዎች 
ሁሌም መምሕርና አስተማሪ ስለሆኑ አሁንም ሳይታክቱ ማስተማሩን ይቀጥሉበታል ብዬ አምናለሁ። 

 

  ማጠቃለያ 
 
ኢሕአፓ የሚመራበት ሥርዓት እንደሚከተለው ነው 

 

 በግራ በኩል የሚቀመጡት በሥነ ስርዓት የተገነቡ ወይንም የታደሉ ናቸው 

 በመኻል ላይ የሚቀመጥቱ ደግሞ በአመራር የታነጹ ወይንም በተፈጥሮ የታደሉ ናቸው 

 በቀኝ በኩል የሚቀመጡ ደግሞ በዕውቀተቸው የሚተማመኑ ወይንም በተፈጥሮ የዳበሩ ይሆናሉ 
 
ከዚሁ ውጭ ለማወቅ ብትሹ እንደ አዳም አባታችሁ እየተንከረተታችሁ ትኖረዋታላችሁ። መተንፈሳችሁ 

(ኦክስጅን) ፤ ጥማታችሁ የሚያረካ ወሃ፤ ሙቀት ሰጪያቹ ፀሐይ፤ እና መቀበሪያችሁ መሬት በነፃ እግዚ-አብ-ብሔር 
ሰጥቶአችሁ ዋጋ ለመክፈል በየክፍለ ዓለማቱ ትሰደዳላችሁ በጣሙን ይገርመኛል ይደንቀኛል። በነፃ ክፍያና 

በነፃነት አንድነትና ልዩነት ሳናውቀው ቀርተን ይሆን? Liberty-freedom-independence= democracia ብሎ 
መጮህ ፋይዳ የለውም። ለማነኛውም መልካም በዓል ይሁንላችሁ 
 


